
Individuální měřený trénink – městský sprint (ZHL)   -   POKYNY 
 
Datum: Neděle 21. 2. 2021 
Pořádá:  OK Slavia Hradec Králové, z.s. (SHK) 
Centrum:  V Hradci Králové na odstavné ploše poblíž křižovatky ulic Gagarinova a Ječná 

(50.2216,15.8532) bude výdej map a vyčítání. Nic víc zajišťováno není. Není možné ani 
odkládat své věci. 
Každý účastník musí mít v centru tréninku nasazený respirátor, roušku, multifunkční 
šátek nebo jinou ochranu nosu a úst a musí dodržovat vzdálenost 2 m od ostatních. 
Ochranu nosu a úst musí mít, i když nenasazenou, i s sebou na trati, aby ji mohl 
v případě kontaktu více osob použít. 
Je nutné dodržet platná nařízení Vlády ČR. Každý, kdo se tréninku zúčastní, se zavazuje 
dodržovat všechna platná protiepidemická opatření.  

Parkování: Není organizováno. Využijte parkoviště v Gagarinově ulici a v ulicích jižně od ní.  
Prezentace: Klasická není, dohlášky nejsou možné. Po závodě bude klubům zaslána faktura nebo 

dohodnuta jiná forma úhrady. (Vklady neplatí členové LPU, PHK a SHK). Uvítáme, pokud 
nám neregistrovaní nechají přesnou částku za vklad na stolečku s mapami. 

Popisy kontrol: Pouze na mapě formou piktogramů. 
Kategorie: DE (3.5 km), D (3.0 km), DK (2.5 km), 

HE (4.0 km), H (3.5 km), HK (3.0 km), 
P (2.0 km - v prostoru téměř bez silničního provozu) Převýšení je zanedbatelné. 

Start:  00 = 10:00. Žádné koridory, žádné pípající hodiny.  
Startovní listina je losována tak, aby závodníci z jednoho klubu (kromě SHK) a z jedné rodiny 
startovali blízko za sebou. 1 minuta = jeden startující. 
Do centra tréninku přicházejte na svůj startovní čas. 
V okamžiku svého startovního času si závodník odebere v centru tréninku mapu. 
Následně s mapou, kterou nestuduje = DODRŽUJE FAIR PLAY, si bez zbytečného 
zdržování dojde nebo doběhne na 200 m vzdálený start, kde si vynuluje čip, orazí 
startovní jednotku a vyběhne na trať. Všichni členové jedné rodiny startující za sebou si 
mohou odebrat své mapy v čase prvního startujícího z nich a přesunout se na start společně. 
Těsně před startem je chráněný přechod železniční trati. Je samozřejmé, že v případě 
blikajících červených výstražných světel a stažených závor je potřeba počkat!!! Rodiny, 
dohlédněte své na děti. Taktéž doprovod může dojít s mladším závodníkem až na start. 

Na trati:  Na kontrolách budou většinou lampion a SI jednotka pověšené na lanku, jen zřídka bude 
stojan. SI budou v dotykovém režimu. Dbejte na řádné oražení! 

 V závodním prostoru vede železniční trať, na kterou je zákaz vstupu. 
  Všechny tratě mají po kontrole 101 povinný úsek s podběhnutím železniční trati. 
Cíl:  Cíl je v bezprostřední blízkosti centra tréninku a je vybaven lampionem a cílovou jednotkou. 

Po jejím oražení si závodník vyčte svůj SI čip a bezodkladně opustí místo tréninku. Prosíme, 
nepostávejte u cíle ani u vyčítání, nečekejte na jiné, nerozebírejte postupy. 

Terén: Městská zástavba a městská zeleň (pěstěná i divočejší), bez převýšení. Doporučuje se obuv 
s nehladkou podrážkou, ale obuv s hřeby je zakázaná.  

Mapa:  Piletický potok, M 1:4000, E 2 m, stav leden 2021, ISSprOM 2019, formát A4, bez obalu, 
většina prostoru zmapována poprvé, menší část na mapě Slezské Předměstí – sever (2017) 

 

 
 
Prostor závodu: https://mapy.orientacnisporty.cz/cs/maps/11317/info_table 
Informace: https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6228 , Jan Netuka: jnetuka@wo.cz / 731 87 652 
Výsledky:  https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6228 
 
 


